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Rektorka VŠE byla zvolena do
předsednictva Evropské univerzitní
asociace
Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Hana Machková byla dnes v Bergenu
zvolena členkou předsednictva Evropské univerzitní asociace (EUA) na funkční období
2017-2021. EUA je největší evropskou univerzitní asociací, která v současné době
sdružuje 850 členů ze 47 zemí. Rektorka VŠE byla nominována za Českou konferenci
rektorů a byla zvolena druhým nejvyšším počtem hlasů.
Praha 6. dubna 2017
Členy Evropské univerzitní asociace (European University Association) jsou jak jednotlivé
univerzity, tak jejich reprezentace. Jedná se celkem o 33 národních konferencí rektorů, 800
evropských univerzit, jež působí v tzv. evropském vzdělávacím prostoru (European Higher
Education Area) a 25 přidružených členů z neevropských zemí. Na univerzitách, které jsou
členy EUA, studuje 17 milionů studentů. Asociace mimo jiné slouží ke spolupráci a výměně
zkušeností v oblasti vysokoškolského vzdělání a výzkumu. Svým členům navíc umožňuje
ovlivňovat a formulovat evropskou politiku v těchto oblastech a je oficiálním konzultantem
Evropské komise například pro programy Horizon 2020 nebo Erasmus+.
Řídícími orgány EUA jsou předsednictvo, rada a valné shromáždění. Předsednictvo se skládá
z devíti členů, včetně prezidenta, který mu předsedá. Schází se alespoň třikrát ročně a je
zodpovědné především za přípravu a implementaci strategie asociace, stejně jako za
plánování jejích aktivit a řízení všech souvisejících záležitostí. Prezident a členové
předsednictva jsou voleni valným shromážděním, tedy zástupci jednotlivých členských
univerzit a kolegií rektorů.
Prof. Machková byla zvolena spolu s rektorem britské University of Leicester prof. Boyelem a
emeritním rektorem irské University College Cork prof. Murphym na výroční konferenci EUA.
Dnešním dnem se stala členem devítičlenného předsednictva na čtyřleté funkční období.
„Gratuluji rektorce VŠE prof. Machkové ke zvolení do nejvýznamnější evropské univerzitní
asociace. ČKR nominovala prof. Machkovou proto, že je mezinárodně uznávanou osobností
a jsem rád, že v tajné volbě výrazně uspěla. Je to dobrá zpráva nejen pro paní rektorku, ale i
pro české vysoké školství, které má v Evropě velmi dobré jméno,“ konstatoval předseda ČKR
a rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 16 700 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.

Kontakt pro média
Zuzana Politzerová
Tisková mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 731 124 440
e-mail: pr@vse.cz

Strana 2 (celkem 2)

